
CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Katerini to greckie miasteczko z piêkn¹, czyst¹ pla¿¹, po³o¿one pomiêdzy Morzem Egejskim a Masywem Olimpu. 
Sklepy, kafejki, nocne kluby i bary, w których rozbrzmiewa tak¿e grecka muzyka, boiska do koszykówki, pola do 
minisoccera, korty tenisowe, œcie¿ki rowerowe stwarzaj¹ wiele mo¿liwoœci ciekawego spêdzenia wolnego czasu. 
B³êkitem morza mo¿na równie¿ rozkoszowaæ siê poprzez uprawianie sportów wodnych.

PO£O¯ENIE
elegancki trzygwiazdkowy hotel, oddalony zaledwie 10 metrów od pla¿y w miejscowoœci Paralia Katerini.
WYPOSA¯ENIE
przechowalnia baga¿u, recepcja, biuro informacji turystycznej, które s³u¿y pomoc¹ przy wypo¿yczaniu 
samochodu.Wszystkie pomieszczenia s¹ dostêpne dla osób niepe³nosprawnych. Bezprzewodowy dostêp do internetu. 
POKOJE
2, 3-osobowe z balkonem, klimatyzowane. Wyposa¿enie: telewizja satelitarna, ³azienka, suszarka do w³osów, lodówka, 
sejf, telewizor, balkon, ogrzewanie, telefon, przybory toaletowe. 
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie; 2 - daniowa obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, soki.  
Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej 
wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania 
ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w 
tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  
4,20 z³.

ZNI¯KI:

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie

* trzecia osoba w pokoju: zni¿ka 10 EUR

* dojazd w³asny: cena ni¿sza o  250 z³ od osoby.

  TERMIN                      osoba doros³a           Iloœæ dni

05.06 - 16.06.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

11.06 - 22.06.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

14.06 - 25.06.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

29.06 - 08.07.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

06.07 - 17.07.2014  762 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1883 z³ 

15.07 - 24.07.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

22.07 - 02.08.2014  762 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1883 z³  

31.07 - 09.08.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

07.08 - 18.08.2014  762 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1883 z³ 

16.08 - 25.08.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

23.08 - 01.09.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

09.09 - 20.09.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

18.09 - 29.09.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

CENA NIE ZAWIERA:
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

HOTEL REGINA MARE*** (kategoria lokalna)
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